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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Federació d'Ateneus es reuneix a
Vilafranca per enfortir el seu model i
guanyar territorialitat

L’historiador Ramon Arnabat va avançar la presentació del llibre “Ateneus: Cultura i llibertat.
Associacionisme a la Catalunya contemporània”
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Coincidint amb la designació de Vilafranca del Penedès com a
Capital de la Cultura Catalana 2015, l’Assemblea General Ordinària
de la Federació d’Ateneus de Catalunya es va celebrar el dissabte, 7
de març, al Casal – Societat La Principal. A la convocatòria van
assistir 40 entitats, (el 24% de les federades) i una seixantena de
persones. El regidor de Cultura, Solidaritat i Cooperació i Gent Gran,
Raimon Gusi, present a l’acte, va manifestar que “el moviment
ateneístic és un clar exemple de la vocació catalana de vertebrar un
teixit cultural fort al país”.

A l’assemblea es va portar a aprovació la gestió duta a terme per la
junta directiva durant el 2014, en aspectes que abracen
l’organització, l’estratègia, projectes i difusió de l’activitat. Fent
balanç, el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya,
Salvador Casals, va destacar “la projecció de l’Entitat al Principat,
amb 164 entitats federades fins el 2014, l’àmplia representativitat i
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EL MÉS VIST A CULTURA

El documental sobre la Carpa Juanita, nominat als Goya

Obertes les votacions a les millors disfresses del Carnaval
2015

EIX DIARI posa en marxa la maquinària del Carnaval

Ja tenim els guanyadors dels Carnestoltes Digitals 2015

Pep Sendrós: "volem fer el millor carnaval del món amb la
singularitat de Vilanova" (VíDEO)

Sergio Dalma tancarà la seva gira a Sitges

L'Agrupació de Balls Populars renuncia a fer el segon Moixó
Foguer

Sa Majestat Carnestoltes, les Reines i les Reines Infantils ja
lideren Sitges

Comparses multitudinàries, un any més, a Vilanova i la
Geltrú (VÍDEO)

L'inici més dolç per al carnaval de Vilanova i la Geltrú
(VÍDEO)

FAC. Assemblea General Ordinària de la Federació d'Ateneus de Catalunya a
Vilafranca
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defensa dels interessos assolits; les iniciatives generades en xarxa
com els projectes Espai A o Impulsa’t i la creació d’un ampli catàleg
de serveis”. Casals també va posar de relleu l’obtenció de
reconeixement nacional amb l’atorgament de la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya i el Premi Francesc Candel, per la
tasca desenvolupada durant els 30 anys d’existència de la
Federació.

L’Assemblea també va aprovar l’estat de comptes de la FAC del
2014 i el pressupost per aquest 2015, amb un import al voltant de
370.000€. Per últim, va designar els nous membres de la junta
directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya. Salvador Casals
va ser reelegit com a president de la FAC pels propers 4 anys i com
a membres de la junta, repeteixen Miquel Alsina (Casino Unió
Comercial, Vilafranca del Penedès), Serafín Castaño (Societat
Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt), Núria Font (Lluïsos d’Horta,
Barcelona), Ricard Julià (Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià,
Barcelona), Anna Pruneda (Círcol Catòlic, Badalona) i Fèlix Puig
(Ateneu de Cultura Popular, L’Hospitalet de Llobregat). Entra com a
nou membre Carlos Pablos, del Centre Moral Instructiu de Gràcia de
Barcelona.

El full de ruta que es marca la FAC pels propers 4 anys és la
configuració d’una Federació més cohesionada, forta i que vetlli per
encabir més projectes. Es centra en dos eixos: l’enfortiment del
model ateneístic i la millora de les capacitats d’interacció amb les
entitats associades. “La nostra voluntat és bastir el desplegament de
la territorialitat, volem tenir delegacions a les quatre províncies, per
descentralitzar els serveis i acostar-nos a les necessitats dels
nostres associats”.

Per últim, es van incorporar unes modificacions dels Estatuts de
l’Entitat vinculades a les finalitats, el reglament d’ingrés, la regència
de la junta directiva i les delegacions territorials de la FAC. Un cop
finalitzada l’assemblea una seixantena de membres de les entitats
van dinar al restaurant “El Cigró d’Or”, amb el gelidenc Oriol Llavina
al capdavant dels fogons.

FESTIVALS

Menys Gamba i més Blanc
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ AYALA

Després de sis edicions, el festival de disseny gràfic Blanc s'ha
consolidat a Vilanova i la Geltrú, convertint-se en un esdeveniment
que col·loca la capital del Garraf en el mapa referencial del món del

disseny a escala estatal

ENQUESTA WEB

A dos mesos de l'inici de la campanya electoral de les
Eleccions Municipals, volem saber la intenció de vot dels
nostres usuaris.

A quina opció política votaràs el proper 24 de
maig?

 Convergència i Unió (CiU)
 Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 Partit Popular (PP)
 Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
 Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
 Ciutadans (C's)
 Podem 
 Guanyem
 Altres

Votar
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Avançament del llibre sobre la història dels ateneus a
Catalunya

Els comensals es van desplaçar fins al Casino Unió Comercial, on
tenien una sobretaula literària preparada. L’historiador Ramon
Arnabat va avançar la presentació del llibre “Ateneus: Cultura i
llibertat. Associacionisme a la Catalunya contemporània”, editat per
la Federació d’Ateneus de Catalunya amb la col·laboració del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Barcelona. L’obra és la culminació d’un any de treball -junt al
també historiador Xavier Ferré- que fa un recorregut pel moviment
associatiu al Principat de Catalunya des de l’Edat mitjana fins a
l’actualitat. El document recull la trajectòria de centenars d’entitats
creades des del teixit cultural (casinos, ateneus, orfeons, casals, etc)
i la seva evolució en els diferents períodes de la història. “El
moviment associatiu forma part de l’ADN català”, segons Arnabat. El
llibre es presentarà oficialment el proper dijous, 26 de març, a les
19h a la Sala Bohigas de l’Ateneu Barcelonès (c/Canuda, 6 de
Barcelona). Cal confirmar assistència a ateneus@ateneus.cat.
L’aforament és limitat i es podran adquirir exemplars amb la firma
dels autors.

La Federació d’Ateneus de Catalunya

L’any 1983 es fundà la Federació d’Ateneus de Catalunya com a
entitat de segon nivell aglutinadora d’ateneus i associacions
culturals. 32 anys després segueix treballant per oferir serveis als
seus federats, defensar els interessos i donar visibilitat al moviment,
promocionar i potenciar la cultura catalana, fomentar el model
d’associacionisme i esdevenir un interlocutor vàlid amb
l’administració. Actualment té 169 entitats federades que sumen
gairebé 87.000 associats a tot Catalunya.

TITULARS PER EMAIL

Si voleu rebre les notícies per e-mail,
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